
 ین کیفیت  بهتر

 حداقل زمان تحویل 

 دارای گارانتر یک ساله 

 ارائه خدمات مشاوره ی مهندیس 

  

 رینــگ  دنــده
 دکتـر گیـــربکس



ها، کوره های   برای به حرکت در آوردن سیستم های دوار بزرگ مانند خشک کن (Girth Gears)رینگ دنده ها 

دوار یا آسیا های افقی استفاده می شود. این دنده ها به دور این سیستم ها بسته می شوند و گشتاور موتورگیربکس 

 را به سیلندر دوار انتقال می دهند.

 موارد استفاده رینگ دنده ها:

 صنایع شیمیایی 

 صنایع قند و شکر 

 معادن و صنایع وابسته 

 بخش انرژی 

 صنایع کاغذ 

 صنایع فوالدی 

 

رینگ دنده ها با توجه به شرایط کاری و محیطی گشتاور و سرعت مورد نیاز محاسبه، طراحی و تولید می گردند که 

به درستی لحاظ نمودن هر پارامتر از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه درصورت انتخاب نامناسب جایگزینی و 

 ساخت رینگ دنده ها مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود. 

گیربکسمجموعهلذا  ها در توان و ابعاد متنوع  ی درخشان در زمینه طراحی و ساخت رینگ دنده با سابقهیدکتر

ها، روش نوینی را برای راحتی  برای صنایع مختلف و به منظور استاندارد سازی و پرهیز از تنوع نامتعارف رینگ دنده

گری،  تولید، انتقال و نصب این قطعات بکارگرفته است. در این روش طراحی و تعیین پروسه تولید شامل ریخته

ماشینکاری، دنده زنی، عملیات حرارتی، پرداخت و کنترل کیفی پس از هر مرحله مطابق با اصول مهندسی و 

رینگ مربوط به هر مرحله قابل ارائه می باشد. از مزایای  NDTاستانداردهای ساخت بوده و گزارش های تست 

 تولید شده توسط این شرکت به موارد زیر  میتوان اشاره کرد: (Girth Gears )های  دنده

 یکسال گارانتی 

 زمان تحویل کوتاه مدت 

 قیمت مناسب نسبت به ساخت سفارشی 

 استاندارد سازی و امکان جایگزینی سریع 

 ابعاد متنوع و دامنه وسیعی از توان و سرعت 

 کیفیت باالی ساخت و برخورداری از عمر طوالنی 

 های  های متریال، تست طراحی و ساخت مهندسی و دارای شناسنامه فنی شامل گواهینامهNDT  و فرآیندهای

 ساخت
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33.4 22 10 136 100 1000 1380  1 

27.3 130 12 160 120 1500 1944  2 

23.6 280 14 180 140 2000 2548  3 

21.1 410 16 198 200 2500 3200  4 

19.3 1000 18 204 280 3000 3708  5 

16.7 2000 24 208 400 4000 5040  6 
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